Ogłoszenia
drobne
za darmo
dzwoń
pod nr telefonu:
58 710 96 11

CENA 1,50 ZŁ

ROZMOWA
TYGODNIA

Grać na
sto procent

- U mnie każdy, na każdym treningu musi dać z
siebie sto procent. Nie chcę
grać prostej piłki tylko zespołową, kombinacyjną. Nie
oceniam indywidualnie poszczególnych piłkarzy tylko
cały zespół i jako cała drużyna musimy się rozwijać mówi Grzegorz Niciński,
trener Orkana Rumia
SSA. - Trochę w piłce już
widziałem i przeżyłem. Nie
takie zespoły jak Orkan
przegrywały z teoretycznie słabszymi, czy gorszymi technicznie drużynami.
Spójrzmy chociaż na wyniki w trwających mistrzostr. 5
stwach świata.

Łatwiej
dojechać
Zakończył się remont ul.
Kosynierów na Lotnisku.
Tym samym skończyły się
utrudnienia kierowców, jeżdżących tą ulicą – teraz równą i gładką. Łatwiej będzie
się jeździło także ulicą Zielarską na Szmelcie, ponieważ odcinek tej drogi od ul.
Św. Józefa do mostku został
utwardzony specjalnymi płytami.
Nową
nawierzchnię
otrzymały ulice Łokietka
i Królowej Bony w Janowie. Dobiegają końca prace przy budowie obu dróg,
a w tych dniach drogowcy
zajmowali się ostatnimi
poprawkami. Trwa jeszcze
budowa nawierzchni na ul.
Piłsudskiego w śródmieściu, na odcinku od ul. Puckiej do Targowej.

www.gazetarumska.pl

NR 12 (54) 8 LIPCA 2010

DZIŚ W NUMERZE

Największą frekwencję w powiecie wejherowskim odnotowano w Rumi

Większość głosowała

PROBOSZCZ
HARCERZ

Uroczyście powitano nowego proboszcza parafii NMP
Wspomożenia Wiernych ks. Kazimiera
Chudzickiego, który
jest jednocześnie naczelnym kapelanem
ZHR.
str. 4
Wysoką frekwencję mieszkańców naszego miasta w tegorocznych wyborach prezydenckich potwierdzają nasze
zdjęcia. Tak około godziny 12.30 wyglądała siedziba komisji wyborczej w Gimnazjum nr 2 przy ul. Świętojańskiej.

Rumianie licznie stawili się w niedzielę w siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Okazuje się, że frekwencja
wyborcza w naszym mieście, wynosząca 62,3 procent była
najwyższą frekwencją w powiecie wejherowskim!
Wyprzedziliśmy pod tym
względem Wejherowo, Redę
i inne gminy powiatu. Ta
liczba jest też większa od
średniej wojewódzkiej frekwencji (58,6 procent), ale
nie należy do najwyższych
na Pomorzu. Sąsiedni powiat pucki może pochwalić
się średnią frekwencją na
poziomie 70,6 procent. Tak
czy inaczej w lokalach wyborczych na terenie Rumi

było tłumnie, zwłaszcza w
godzinach przedpołudniowych. Wiele osób udaje się
na głosowanie tuż po mszy
świętej, jedno i drugie traktując jako obowiązek.
W II turze wyborów
prezydenckich
najwięcej
mieszkańców Rumi głosowało na kandydata PO,
Bronisława
Komorowskiego, który wygrał rywalizację o prezydencki fotel.

W Rumi poprało go proporcjonalnie więcej wyborców,
niż w Polsce. Najwięcej, bo
ponad 71 procent głosów
nowy Prezydent RP otrzymał w komisji nr 16 z siedzibą w Gimnazjum nr 2 (w
sali gimnastycznej) oraz w
Przedszkolu „Janowiaczek”
przy ul. Pomorskiej, gdzie
uzyskał ponad 70 proc. głosów. Ponad 69 procent wyborców głosowało na B. Ko-

morowskiego w Gimnazjum
nr 2 (wejście główne) i w
powiatowym zespole szkół
przy ul. Sabata.
Jarosław Kaczyński
uzyskał największe poparcie mieszkańców Starej
Rumi, głosujących w szkole
Podstawowej nr 1 – ponad
40 procent, w filii SP nr 6
przy ul. Grunwaldzkiej –
38,6 proc. oraz w komisji
z siedziba w ośrodku Caritasu w śródmieściu – 37,7
proc. głosów.
Dokładne wyniki głosowania w Rumi prezentujemy na str. 7
A. Kuczmarska

Wakacyjne obrady Rady
Nowe rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
będzie miało odpowiednie
oznakowanie, a władze
Rumi postarają się o dofinansowanie na rozbudowę
infrastruktury
stadionu
MOSiR. Centrum dozoru
wizyjnego w rumskim Komisariacie Policji będzie

rozbudowane o nowe elementy, natomiast właściciele domów przy Łąkowej
na Szmelcie zamierzają
wspólnie z miastem budować swoją ulicę. Wszystko
to będzie możliwe dzięki uchwale, podjętej na
nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej, zwołanej na

wniosek burmistrza w miniony wtorek.
Mimo wakacyjnej przerwy w pracy samorządu
gminnego, radni stawili
się na sesję prawie w komplecie i uchwalili zaproponowane przez burmistrza
zmiany. Pod warunkiem,
że sposób finansowania

nowych zadań będzie inny.
Burmistrz zgodziła się
na przesuniecie środków
przeznaczonych na inwestycje w ramach inicjatyw
społecznych zamiast korzystać z pieniędzy, zaplanowanych na budowę ulicy
Cmentarnej.

str. 6

POD OPIEKĄ
ANIOŁÓW

Talent, umiejętności manualne i wielka
cierpliwość pozwala
osobom niepełnosprawnym tworzyć
wspaniałe rzeczy na
zajęciach w warsztatach terapeutycznych
Caritasu.
str. 11

AKTUALNOŚCI

KRONIKA POLICYJNA
Młody kierowca wjechał w passata

Prawdopodobnie niezachowanie bezpiecznej
odległości było przyczyną wypadku na ulicy Kosynierów.
14-letni kierowca motoroweru z obrażeniami ciała
został przewieziony do szpitala. Chłopak jadący w stronę centrum miasta tuż za skrzyżowaniem z Kościuszki
wjechał w jadącego przed nim czarnego passata. - Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia – mówi
Anetta Potrykus, oficer prasowy KPP w Wejherowie.
Tego samego dnia, patrolując ulice w minionym tygodniu, policjanci zatrzymali pijanego kierowcę motoroweru Piaggio. - Nietrzeźwy kierowca w organizmie miał
ponad 1,5 promila – informuje oficer prasowy KPP.

Groźna stłuczka pod Auchan

Motocyklista przekoziołkował przez pas rozdzielczy i uderzył w samochód. Nikt nie zginął. Poniedziałkowe zdarzenie będzie wyjaśniać policja.
Kierowca Suzuki jechał od ulicy Grunwaldzkiej w
kierunku Auchan. - Gdy był już na drodze wewnętrznej
najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem,
w wyniku czego przejechał przez pas zieleni. Motocykl
koziołkował i uderzył w jadącego opla astrę wyjężdżającego z Centrum Handlowego – mówi oficer prasowy
młodsza aspitant Anetta Potrykus. - Kierowca motocykla doznał ogólnych potłuczeń ciała.
Funkcjonariusze przebadali kierowców na zawartość
alkoholu – obaj byli trzeźwi. Po zakończeniu policyjnego postępowania, sprawa zostanie skierowana do Sądu
Rejonowego.
DG.

Wieści z powiatu

Równi w biznesie

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „45 plus równi
w biznesie”. Przyjmowanie zgłoszeń rekrutacyjnych
przedłużono do 12 lipca 2010 r. W związku z tym zapraszamy osoby po 45 roku życia zainteresowane udziałem w projekcie „45 plus równi w biznesie”, który ma na
celu umożliwienie 30 osobom z terenu powiatu wejherowskiego założenie działalności gospodarczej dzięki wsparciu
szkoleniowo-doradczemu oraz przyznaniu bezzwrotnej dotacji do 40 tys. zł.
Formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu: www.45biznes.pl oraz w Punkcie Rekrutacji: Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP, ul. Gen. Hallera 18, 84-200
Wejherowo (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.0015.00).

O wystawie kaktusów za tydzień

W ostatni weekend mieszkańcy Rumi i ich wakacyjni goście wzięli udział w corocznej wystawie w rumskiej
kaktusiarni. W tym wydaniu gazety zabrakło miejsca, na
relację z wystawy, ale zamieścimy ją za tydzień.
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Najpierw wielbłądy, zebry a potem krowy

Ulica niczym pastwisko
Tydzień temu, 1 lipca
wieczorem przechodnie
i kierowcy na ulicy Dąbrowskiego w Janowie
zostali zaskoczeni niecodziennym widokiem. Poboczem drogi, a chwilami
po jezdni maszerowały
trzy krowy. Zdziwili się
też bardzo mieszkańcy
sąsiadujących z tąż ruchliwą trasą bloków, ponieważ w pobliżu nie ma
żadnego gospodarstwa.
- Byłam zaskoczona widokiem krów na ulicy, a było
to tym bardziej zabawne, że
dzień wcześniej obserwowaliśmy z okien bloku …wielbłądy, zebry i kozy – śmieje
się Dorota Kuchta, mieszkająca tej części Rumi. – To
nie żart. Na łące po drugiej
stronie ulicy stacjonował
cyrk, a występujące w nim
zwierzęta wypuszczono na
świeże powietrze.
Wracając do krów, które
pomyliły ruchliwą ulicę z pastwiskiem, mieszkańcy wezwali na pomoc Straż Miejską. Tym, bardziej, ze zwierzęta spacerowały po jezdni.

- Mieliśmy kłopot, gdyż
w Rumi nie ma miejsca do
przechowania błąkającego
się bydła – informuje Roman Świrski, komendant
SM. - .Poszukiwanie właściciela wśród okolicznych rolników nie dało rezultatów.
Krowy nie miały niestety

wymaganych
kolczyków
identyfikacyjnych. Zapędzono zwierzęta na teren zamknięty spółdzielni.
Następnego dnia z pomocą Straży Miejskiej w Gdyni
oraz rumskiej i gdyńskiej policji udało się ustalić właściciela, mieszkańca ul. Świę-

tojańskiej w Gdyni. Odebrał
on mandat karny od Straży
Miejskiej w Rumi oraz swoje
zwierzęta. Popędził krowy
do Gdyni, skąd dzień wcześniej przywędrowały.
Baj.
Fot. Dorota Kuchta

Pilnuj swojego jednośladu
Pewny na 100 procent
sposób na zabezpieczenie się przed kradzieżą
roweru nie istnieje. Warto jednak pamiętać o różnych metodach – przestrzega
nadkomisarz
Szmurło.
Wystarczy rozsądnie się
zachowywać, żeby ograniczyć prawdopodobieństwo
kradzieży naszego jednośladu. Ze statystyk Komendy
Powiatowej Policji w Wejherowie wynika, że rowery
które giną po prostu nie były
zabezpieczane, a jeśli zostały wyniesione z piwnicy to
wejście do niej nie było zbyt
utrudnione (nawet zostawiając rower w piwnicy czy
garażu dobrze jest przypiąć
go blokadą albo linką do jakiegoś stałego elementu).
- Z nadejściem sezonu
letniego wiele osób jeździ
rowerami, dlatego warto
pamiętać o zabezpieczeniu
– mówi nadkomisarz Ireneusz Szmurło, komendant
Komisariatu Policji w Rumi.

Po co ryzykować?

Największe ryzyko to
zostawienie roweru przed

sklepem, domem albo
wręcz na ulicy bez żadnej
blokady. Najpewniejszym
zabezpieczeniem jest masywny U-lock, ale i ten nie
będzie mieć sensu, jeśli
roweru nie przypniemy do
obiektu dobrze przytwierdzonego do ziemi.
- Nie wolno zostawiać
roweru gotowego do drogi.
Warto też pamiętać, że im
droższy i ładniejszy model,
tym większe ryzyko, że
może przyciągnąć uwagę
złodziei – przestrzega młodsza aspirant Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie
U-lock czyli kłódkę w
kształcie litery „U” należy zakładać w taki sposób,
aby spiąć koło i ramę oraz
solidny i przytwierdzony
do podłoża wysoki słup,
kratę lub płot. U-lock powinien być zakładany
możliwie ciasno.
Szansę na odzyskanie
jednośladu już skradzionego daje oznakowanie go.
Jak poinformowała nas
Straż Miejska, w Rumi ani
w Gdyni nie można tego

zrobić, ale za to za darmo można tego dokonać w
Wejherowie. - Trzeba mieć
ze sobą dowód zakupu lub
kartę gwarancyjną oraz
dowód osobisty – informuje wejherowska SM.

Można sprawdzić

- Dobrze jest sfotografować swój jednoślad, aby w
przypadku kradzieży móc
takie zdjęcie przekazać policji - sugeruje Anetta Potrykus. Pamiętać trzeba,
że rower kupowany „z drugiej ręki” może być kra-

dziony. - W naszej i każdej
innej komendzie możemy
sprawdzić czy jednoślad
nie figuruje jako kradziony – informuje Anetta Potrykus. Młodsza aspirant
zachęca do znakowania
jednośladów. - Jest to niewidoczne gołym okiem, a
jednak dzięki temu możliwe jest odnalezienie roweru i zwrócenie właścicielowi. Posiadanie roweru
pochodzącego z kradzieży
jest przestępstwem i grozi
za to kara więzienia. DG.

AKTUALNOŚCI

Gazeta Rumska, nr 12 (54), 8 lipca 2010

Co z cmentarzem, Na co stać Rumię
którego ...nie było?
Szczątki na budowie przy Szkole Podstawowej nr 1

Z Piotrem Zaradnym, przewodniczącym Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej rozmawia Anna Kuczmarska.

Dwie trumny znalezione przy Szkole Podstawowej nr 1
tymczasowo znajdują się w kostnicy, potem trafią na cmentarz komunalny. Prace trwają nadal, ale czy można budować na terenach dawnych pochówków?
Rozbudowa SP1 została
chwilowo wstrzymana po
tym, jak robotnicy znaleźli
w ziemi trumny. O sprawie
poinformowano rumski komisariat.
- Jeżeli wydobywa się
szczątki ludzkie to zazwyczaj w pierwszej kolejności
powiadamia się policję i tak
było w tym przypadku –
mówi Ireneusz Szmurło,
komendant
Komisariatu
Policji w Rumi.

Spokojna o rozbudowę

Komisariat zawiadomił
Prokuraturę Rejonową w
Wejherowie, która miała
podjąć decyzję co zrobić.
- Czekamy na decyzję,
ale o rozbudowę jestem
spokojna – powiedziała dyrektor szkoły nr 1 Irena
Kopaczewska.
Ludzkie szczątki znajdowały się w ziemi na głębokości około dwóch metrów
w dwóch trumnach.
- To istotne, ponieważ
wynika z tego, że zgon nastąpił w sposób naturalny
i nie było podstaw do wszczęcia postępowania karnego – mówi Dariusz WitekPogorzelski, prokurator

rejonowy w Wejherowie.

Trumny trafią na
cmentarz komunalny

Znalezione trumny czekają w kostnicy, na wypadek gdyby na terenie szkoły
znalazły się kolejne szczątki. Jak dowiedzieliśmy się
w Urzędzie Miasta, potem
wszystko zostanie przetransportowane na cmentarz komunalny do zbiorowej mogiły.
Firma budowlana prowadzi prace dalej, ale czy
będzie mogła postawić budynek na terenach dawnych pochówków?

Pochówków było więcej

Co ciekawe, oficjalnie koło szkoły nie było
cmentarza,
choć
powszechnie mówi się o
tym, że w pobliżu szkoły
pochowano w czasie II
wojny światowej żołnierzy, a wcześniej być może
również luteran.
Na kopii mapy terenu
z 1917 roku znajduje się
kościół, ale nie ma oznakowania cmentarza, podobnie wygląda mapa z
1933 roku (na kolejnej - z
1962 roku – już jest szko-

ła, ale cmentarz nie).
W 1947 roku nieruchomość należąca do Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego przeszła na własność
państwa, co potwierdza
pismo procesowe Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej do Sądu Powiatowego z 14 marca 1960
roku i tam również nie ma
wzmianki o cmentarzu.

Czy będą kolejne
znaleziska?

Co więc, jeśli znajdą się
kolejne szczątki i nie będą
one w trumnach?
- Poinformujemy o tym
prokuraturę – mówi Ireneusz Szmurło.
- Decyzja będzie podjęta po
oględzinach – mówi Dariusz
Witek-Pogorzelski. - Zajmiemy się tym tylko wtedy, gdy
stwierdzimy, że mogło być
popełnione przestępstwo –
tłumaczy prokurator.
Co na to wszystko Kościół
Ewangelicko-Augsburski, który - jak wynika
z pisma Urzędu ds. wyznań
sprzed ponad 40 lat - kupił
tę ziemię dokładnie w 1859
roku? Do sprawy wrócimy.
DG.

- Panie przewodniczący, na czerwcowej
sesji burmistrz RogalaKończak stwierdziła, że
trzeba wyhamować budowę ulic, a tak w ogóle
to zbliżyliśmy się do dopuszczalnej przez ustawę granicy zadłużenia
i o znaczących inwestycjach trzeba zapomnieć.
Zatem mam pytanie – na
co stać gminę Rumia?
- Odpowiem przewrotnie.
Przy
roztropnym
burmistrzu prawie „na
wszystko”. Przy burmistrzu
Elżbiecie Rogali-Kończak
możemy tylko obserwować
brak szacunku dla publicznego grosza, czyli naszych
podatków.
- Czyżby „na wszystko”?
- Mówiąc „na wszystko”,
mam na myśli to, co jest
niezbędne dla funkcjonowania normalnego miasta.
Rumia jest potencjalnie
bogatą gminą, należy tylko
ów potencjał rozumnie uruchomić.
- Za chwilę wrócimy
do wątku, co pana zdaniem potrzebne jest do
funkcjonowania
normalnego
miasta,
ale
tymczasem chciałabym
się dowiedzieć, co z bieżącymi możliwościami
finansowymi gminy w
świetle
oświadczenia
burmistrza?
- Tu wracamy do istoty
sporu z burmistrz Rogalą
–Kończak. Konsekwentnie
upieram się przy konieczności zrównoważonego rozwoju miasta. Zgadzam się
z tezą, że oświata jest naj-

ważniejsza, ale nie może
pochłaniać całego budżetu
na inwestycje. Ale takie są
konsekwencje decyzji burmistrza i niektórych kolegów radnych, z którymi nie
zgadzam.
Nie można wydać bez zastanowienia i bez potrzeby
20 milionów złotych (prawie
9 milionów to koszt pierwszego etapu rozbudowy)
na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 i pozostawić
zaniedbaną dzielnicę. Dobry gospodarz musi umieć
wykształcić dzieci, ale też
utrzymać dom, schludnie
się ubrać i zjeść co nieco.
Burmistrz Rogala-Kończak
nie zastanawia się nad
konsekwencjami
swoich
decyzji, a projekty rozbudowy szkół robi „na kolanie”,
bez korelacji z prognozami
demograficznymi. Na pytanie, czy te obiekty za kilka
lat nie będą puste nie ma
odpowiedzi.
Trzeba też dodać, że
nakłady ze środków własnych na oświatę w Rumi
są rekordowe w skali całego
kraju, a tymczasem w Polskę idzie przekaz, że Rumia
zaniedbuje dzieci. Zupełnie
schizofreniczna
sytuacja.
Przypomnę tylko, że właśnie rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową nr 10, a za
moment ruszamy z rozbudową Szkoły Podstawowej
nr 6.
Podobnie wygląda szastanie groszem na tzw. orliki – też potrzebne, ale nie
na tym poziomie niegospodarności.
- Zatem co robić, żeby
było normalnie?

- Powtarzam, szkoły tak
– trzeba modernizować,
ale ulice i centrum miasta
wraz z ratuszem też – inaczej nie ma miasta.
- Wrócę do pytania, na
co nas dzisiaj stać?
- Projekty Elżbiety Rogali-Kończak znacząco zdemolowały budżet miasta,
ale nadal nie ma powodu,
aby nie realizować budowy
ulic zapisanych w planie
czy też wstrzymywać budowę kanalizacji burzowej
w Starej Rumi, na które
to inwestycje jest gotowa,
kosztowna pełna dokumentacja, która w przypadku
nierozpoczęcia tych inwestycji straci ważność.
Mamy jednak niezrozumiały dla mnie upór burmistrza, który nie potrafi
wznieść się ponad interesy
reprezentowanej przez siebie opcji. A szkoda, bo Rumia ma wszelkie szanse,
aby przy dobrym gospodarzu rozwijać się harmonijnie i szybko, dużo szybciej
niż do tej pory.
- Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

W głębokich wykopach koło szkoły znaleziono szczątki ludzkie. Z tego powodu
prace budowlane zostały przerwane na kilka dni, a sprawą zajmował się prokuraFot. Anna Kuczmarska
tor. 						
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Z PARAFII
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Na zdjęciu po lewej: odchodzący proboszcz ks. Jan Oleksiuk, inspektor salezjański ks. Marek Chmielewski, ks. proboszcz Kazimierz Chudzicki, ks. dziekan Włodzimierz
Kozłowski - proboszcz parafii w Janowie oraz ks. proboszcz Józef Paliwoda. Na zdjęciu po prawej: parafianie witają nowego księdza proboszcza.

Uroczyste powitanie ks. Kazimierza Chudzickiego

Proboszcz – harcerz

Ks. Kazimierz Chudzicki jest od kilku dni proboszczem parafii Najświętszej Marii
Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. Uroczyste powitanie odbyło się 4 lipca, podczas mszy świętej, w obecności ks. inspektora Marka Chmielewskiego ks. dziekana
Włodzimierza Kozłowskiego, odchodzącego proboszcza ks. Jana Oleksiuka oraz proboszczów innych rumskich parafii: ks. prałata Tadeusza Guta i ks. Józefa Paliwody. W
upalną niedzielę nowego proboszcza witali serdecznie parafianie.
Dziekan
dekanatu
redzkiego, ks. Włodzimierz Kozłowski odczytał dekret ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głó-

dzia, Metropolity Gdańskiego o powołaniu ks.
Kazimierza Chudzickiego na stanowisko proboszcza. Kwiatami i ciepły-

Harcerski sznur od kardynała
23 kwietnia 2010 r. – w święto św. Jerzego, patrona
skautów, Rada Naczelna ZHR wybrała na funkcję szóstego Kapelana Naczelnego ZHR ks. hm. Kazmierza Chudzickiego, wówczas proboszcza czaplineckiego. 15 maja 2010 r. nowy kapelan odebrał w Krakowie
z rąk kard. Stanisława Dziwisza sznur funkcyjny Kapelana Naczelnego.
Co ciekawe, tę samą zaszczytną funkcję sprawował
w latach 1995-1999 ks. hm. Zbigniew Formella salezjanin, obecnie profesor w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Ks. Z. Formella pochodzi z Rumi
i jest bratem hm. Bogdana Formelli, byłego komendanta Hufca ZPH w naszym mieście i obecnego radnego.

mi słowami powitali go po
trzech latach. Nowy proboszcz pracował bowiem
w tej salezjańskiej parafii w Rumi zanim został
przeniesiony do Czaplinka, gdzie kierował wspólnotą parafialną.
Ks. inspektor Marek
Chmielewski, rumianin
stojący na czele Inspektorii Salezjańskiej w Pile
przypomniał że ks. Kazimierz jest od wielu lat
opiekunem harcerzy, a od
niedawna naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Nowy proboszcz pochodzi
ze Szczecina z parafii, kierowanej kiedyś przez zna-

Kościół będzie jeszcze piękniejszy
W kościele pod wezwaniem Podwyższenia
Krzyża św. w Rumi odbywa się remont. Ściany
w najstarszej rumskiej
świątyni są malowane, a
piękne freski – czyszczone, konserwowane i odnawiane. Ekipa remontowa
powinna zakończyć prace
do końca lipca. Wtedy też
znikną z kościoła rusztowania.
AP.
Fot. Anna Partyka
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nego i kochanego w Rumi,
ks. Lucjana Gierosa.
Podczas
uroczystości
radość powitania mieszała się ze smutkiem rozstania, a jedno i drugie wyciskało z wielu oczu łzy.
Ks. inspektor M. Chmielewski powiedział wiele
słów uznania o odchodzącym proboszczu, ks. Janie
Oleksiuku, o jego dobroci,
otwartym sercu, przedsiębiorczości, spostrzegawczości i pracowitości.
Nic dziwnego, że mieszkańcy tej części Rumi żegnali
dotychczasowego
proboszcza i dyrektora z
wielkim żalem i wzruszeniem.

ROZMOWA
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Warto wiedzieć
Przypomnijmy, że Orkan zakończył rozgrywki ligowe sezonu 2009-2010 na
3 miejscu. Dotarł też do finału regionalnego Pucharu
Polski – były to największe
osiągnięcia w historii klubu.
Najlepszym strzelcem
zespołu i całej III ligi z 24
bramkami na koncie został
Rafał Siemaszko.
W rozegranym w minioną sobotę meczu sparingowym Orkan zremisował 2:2
(1:1) z Arką Gdynia (ekstraklasa).
Do zespołu Orkana z
II-ligowego Bałtyku Gdynia
dołączył Błażej Adamus,
lewy ofensywny pomocnik
Klub prowadzi nabór
rocznika 1998 – informacje pod nr tel. 724-502-674
Więcej o przygotowaniach do nowego sezonu,
sparingu z Arką Gdynia i
zmianach kadrowych w
najbliższym wydaniu Gazety Rumskiej.

Zawsze będziemy grać o najwyższe cele

O minionym sezonie, najbliższych, a także o tych dalszych
planach klubu z Grzegorzem Nicińskim, trenerem Orkana
Rumia SSA, rozmawia Tomasz Miks
- Pierwszym trenerem został pan w trakcie rundy rewanżowej.
Oznaczało to rezygnację
z pełnionej funkcji grającego drugiego trenera.
Była to dla pana trudna
decyzja?
- Tak się ułożyło, że po
dobrym początku rundy rewanżowej przyszły słabsze
mecze i po jednej z porażek
zaproponowano mi objęcie
funkcji pierwszego trenera.
Wiedziałem, że kiedyś nadejdzie moment zakończenia kariery piłkarza. Roli
trenera i piłkarza nie da się
połączyć. Bycie trenerem
tej drużyny to wyzwanie,
które zdecydowałem się
podjąć. Możliwość dalszej
gry zeszła na drugi plan.
Te kilka meczów, które mogłem jeszcze rozegrać nie
miały już znaczenia.

REKLAMA

BEZPŁATNE SZKOŁY
DLA DOROSŁYCH W RUMI

- Poprawa gry od momentu gdy został pan
trenerem była widoczna
gołym okiem. Jakie były
pierwsze decyzje, spostrzeżenia po przejęciu
zespołu po Bogusławie
Oblewskim?
- Byłem z tym zespołem
od stycznia, pomagając trenerowi Oblewskiemu jako
drugi szkoleniowiec. Miałem swoje spostrzeżenia.
U mnie każdy, na każdym
treningu musi dać z siebie
sto procent. Nie chcę grać
prostej piłki tylko zespołową, kombinacyjną. Nie
oceniam indywidualnie poszczególnych piłkarzy tylko
cały zespół i jako cała drużyna musimy się rozwijać.
- Wielu obserwatorów uznawało Orkana
za głównego faworyta
do awansu do II ligi i za
najlepszą piłkarsko drużynę. Dlaczego mimo to
nie udało się zwyciężyć
w rozgrywkach ligowych? Przydarzały się
porażki z drużynami nie
będącymi w czołówce…
- Każdy z nas spodziewał się awansu. Taki był
cel. Taka jednak jest piłka
nożna i nie zawsze będąc
w roli faworyta udawało
nam się wygrać. Trochę w
piłce już widziałem i prze-

żyłem. Nie takie zespoły
jak Orkan przegrywały z
teoretycznie słabszymi, czy
gorszymi technicznie drużynami. Spójrzmy chociaż
na wyniki w trwających
mistrzostwach świata.
- Wróćmy jeszcze do
finałowego meczu Pucharu Polski z Kaszubią
Kościerzyna.
Zwycięstwo było bardzo blisko…
- Takie mecze bolą. Do
80 minuty wszystko przebiegało po naszej myśli i
mogło się zakończyć jak w
półfinale z Gryfem Słupsk
gdzie
wygraliśmy
7:2.
Ostatecznie po indywidualnych błędach straciliśmy
dwie bramki i nie zdołaliśmy już odwrócić losów meczu. Przegraliśmy 1:2. Piłka nie zawsze jest sprawiedliwa.
- Kibice zastanawiają się co dalej. Czy przy
braku awansu do wyższej klasy rozgrywkowej w zespole zajdzie
sporo zmian kadrowych
i o co zagra Orkan w nowym sezonie?
- Rewolucji nie będzie.
Jak w każdym klubie w
tym okresie prowadzimy
rozmowy i testy nowych zawodników. Na pewno niektórzy odejdą. Będziemy

grać o jak najwyższe cele.
Ambicja nie pozwala mi
grać o miejsca 5-8 w środku
tabeli. Chcemy wygrywać i
być wysoko bez względu
na personalne zmiany. Interesują nas miejsca 1-3.
Deklaracji żadnych składał
jednak nie będę.
- Co z przygotowaniami do nowego sezonu?
- Już wiemy, że sezon
rozpocznie się 14 sierpnia.
Przygotowania rozpoczniemy 13 lipca i do tego dnia
powinniśmy poznać na-

zwiska wszystkich nowych
zawodników. Rozegramy
kilka sparingów jednak
spotkań kontrolnych nie
będzie tak dużo jak w przerwie zimowej. W związku
z meczami Pucharu Polski bardzo długo graliśmy
systemem sobota-środa, a
przerwa w rozgrywkach
jest krótka. Ostatni sparing powinniśmy zagrać na
tydzień przed startem ligi
na własnym stadionie.
- Dziękuję bardzo za
rozmowę.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rumi prowadzi nabór do

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA DOROSŁYCH:
•
•

Dwuletniego na podbudowie zasadniczej szkoły
zawodowej lub szkoły zawodowej
Trzyletniego na podbudowie gimnazjum i szkoły
podstawowej

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
do dnia 20 sierpnia 2010 roku
(trzy zdjęcia, wypełniona ankieta oraz świadectwo
ukończenia dotychczasowej szkoły).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
ul. Starowiejska 4, 84-230 Rumia
Tel. 58 671 06 22, www.lo1.rumia.pl
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Nowe zadania, nowe wydatki…

Radni wyrażają wolę, burmistrz chce ich zgody

Gazeta Rumska, nr 12 (54), 8 lipca 2010

Zmiany
Nie ma akceptacji
w budżecie dla transakcji w ciemno
Nowe rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego będzie miało odpowiednie oznakowanie. Rumia
będzie starać się o dofinansowanie na rozbudowę
infrastruktury stadionu MOSiR. Centrum dozoru
wizyjnego w rumskim Komisariacie Policji będzie
rozbudowane o nowe elementy, a właściciele domów przy Łąkowej na Szmelcie będą wspólnie z
miastem budować swoją ulicę. Wszystko to będzie
możliwe dzięki uchwale, podjętej na nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej, zwołanej na wniosek burmistrza w miniony wtorek.

Projekt uchwały, zmieniającej tegoroczny budżet Elżbieta Rogala-Kończak przedstawiła radnym na nadzwyczajnej
sesji. Sesja odbyła się 6 lipca, mimo, że radni rozpoczęli już
przerwę urlopową. Stawili się jednak na sesji prawie w komplecie (tylko dwie osoby były nieobecne) i uchwalili proponowane zmiany. Nie zgodzili się jedynie na sposób finansowania
nowych zadań, dlatego ostatecznie zapisy uchwały były nieco
inne niż pierwotny projekt.
Przesunięcie pieniędzy w uchwalonym w styczniu br. budżecie związane było z koniecznością umieszczenia trzech tablic okolicznościowych na rondzie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego uroczyste otwarcie zaplanowano na początku
sierpnia br. Na ten cel przeznaczono łącznie 95 tys. zł, w tym
15 tys. zł na dokumentację, a pozostałe środki na wykonanie i
zamocowanie okolicznościowych tablic i urządzenie ronda.
Pieniądze na ten cel miały pochodzić ze środków, przeznaczonych na budowę ul. Cmentarnej, ale na to nie zgodzili się
radni PiS i Klubu Radnych Niezależnych, gdyż jak powiedzieli, w przeciwieństwie do burmistrza, budowa ulic jest dla nich
priorytetem. Podobnie nie zgodzili się na przeznaczenie 30 tys.
zł z tego zadania na rozbudowę centrum dozoru wizyjnego (monitoring). Oba zadania będą realizowane, ale pieniądze na ten
cel pochodzić będą z nadwyżki w dziele „inicjatywy społeczne”.
Przesuniecie środków w ramach inicjatyw społecznych pozwoli
na budowę ul. Łąkowej, na którą przeznaczono 80 tys. zł. 20
proc. kosztów inwestycji pokryją mieszkańcy tej ulicy.
Radni zaakceptowali też pomysł przeznaczenia 20 tys. zł na
dokumentację kanalizacji deszczowej stadionu MOSiR w Rumi,
systemu nagłaśniania tego obiektu oraz bram obrotowych. Przy
wykorzystaniu odpowiedniego programu, jest szansa na otrzymanie 9 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
AK.

W porządku obrad
czerwcowej sesji Rady
Miejskiej znalazł się projekt uchwały, dotyczący
nieruchomości zabudowanej na ul. Sobieskiego
26 w Rumi. Burmistrz
miasta zwróciła się do
radnych o zgodę na zamianę tej nieruchomości
na inną, przy zapewnieniu nowych mieszkań
dla lokatorów trzech
lokali we wspomnianym budynku. Zamiana
miałaby się odbyć za
dopłatą z tytułu różnicy
wartości zamienianych
nieruchomości.
Radni
zaproponowali zmianę
zapisu w tej uchwale, na
co nie zgodziła się burmistrz Rumi.
Gminna działka ze starym zniszczonym budynkiem stanowi dla władz
miasta problem. Kamienica
z trzema mieszkaniami i
pomieszczeniami biblioteki
na parterze wymaga gruntownego i kosztownego remontu, a niewielkie lokale
mieszkalne mają niski standard. Nie mają łazienek, a
toalety znajdują się na korytarzu.
Ponieważ nieruchomość
znajduje się w atrakcyjnym
dla przedsiębiorców miejscu,
przy głównej trasie (droga
krajowa nr 6), burmistrz

Fot. Anna Partyka
Elżbieta Rogala-Kończak
chce zamienić ją na inną
zabudowaną działkę. Pod
warunkiem, że partner w
tej transakcji, wyłoniony w
drodze przetargu, zapewni
minimum trzy mieszkania lokatorom domu przy ul. Sobieskiego 26. Mają to być lokale o
wyższym standardzie, o łącznej powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 280 m kw. (obecna łączna powierzchnia użytkowa wynosi 124,37 m kw.).
Gmina zobowiązuje się

Przekształcenia własnościowe

Na sesji o bonifikatach
Wniosek o udzielenie
bonifikaty od opłaty z
tytułu przekształcenia
prawa
użytkowania
wieczystego w prawo
własności nieruchomości przy ul. Stoczniowców w Janowie wrócił
pod obrady samorządu.
W czerwcu Rada Miejska, na wniosek burmistrza po raz drugi
rozpatrywała
projekt
uchwały w tej sprawie.
Chodzi o działki gminne, na których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” wybudowała budynki
wielorodzinne i sprzedała
mieszkania.
Większość
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radnych już wcześniej nie
zgodziła się na udzielenie
w tym wypadku 97-procentowej bonifikaty na rzecz
SM „Janowo”.
W blokach zamieszkali
nowi mieszkańcy, którzy
kupili mieszkania na własność. Zdaniem radnych
powinni być przez SM
„Janowo” poinformowani
o statusie gruntów pod
budynkami i nie mogli z
góry liczyć na ulgi, przyznawane w zupełnie innej
sytuacji.
Miasto udzielało wysokiej bonifikaty w stosunku do starszych budynków
spółdzielczych,

zamieszkanych wiele lat
temu na innych zasadach.
Właściciele mieszkań kilka lat temu skorzystali z
97-procentowej bonifikaty
przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
gruntów, ponieważ takie
przekształcenia były niezbędne do przeprowadzenia tzw. procesu uwłaszczenia.
Bonifikata uchwalona
przez Radę Miejską Rumi
25 marca 2004 związana
była z realizacją ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych (przekształcenia
formy własności mieszkań

z lokatorskich lub spółdzielczych własnościowych
na odrębną własność) i
dotyczyła zasiedlonych od
dawna lokali.
Sytuacja dwóch bloków przy ul. Stoczniowców 2L i 2M dotyczy natomiast kupna nowych
mieszkań, od razu na
prawach własności.
Dlatego na ostatniej
zwyczajnej sesji Rady
Miejskiej ponownie odrzucono projekt uchwały
w sprawie bonifikaty dotyczącej spółdzielczych
bloków przy ul. Stoczniowców.
AK.

natomiast do dopłaty z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
Radni stwierdzili, że podejmą uchwałę w tej sprawie, jeśli słowa: „Rada
Miejska wyraża zgodę na
zamianę…”
zamienione
zostaną na „Rada Miejska
wyraża wolę…”. Obawiają się bowiem, że zamiana może okazać się zbyt
kosztowna dla miasta, a po
wcześniejszym wyrażeniu
zgody nie będą mieli żadnego wpływu na wynik przetargu i decyzję burmistrza.
- Chcemy, żeby burmistrz najpierw poinformowała o warunkach, na
jakich zostanie przeprowadzona zamiana, a dopiero
mając taką wiedzę, podejmiemy ostateczną decyzję
– wyjaśniali na sesji radni.
Zarówno burmistrz, jak i
radca prawny urzędu miasta uznały, że proponowany zapis nie jest możliwy.
Zdaniem obu pań, byłby
on sprzeczny z przepisami

prawa. Takie argumenty
nie przekonały Piotra Zaradnego, przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej,
dlatego
poprosił
panią
prawnik o wyjaśnienie na
piśmie, dlaczego nie można
zastąpić określenia „zgoda”
słowem „wola”.
– Nie możemy zgodzić
się w ciemno na transakcję,
nie znając ani jej kosztów,
ani warunków lokalowych
w zaproponowanej do zamiany nieruchomości – powiedział Piotr Zaradny.
Dodajmy, że filia Miejskiej Biblioteki Publicznej,
znajdująca się na parterze
tego budynku i funkcjonująca dotąd w bardzo trudnych
warunkach
lokalowych,
zostanie przeniesiona do
nowych pomieszczeń, przygotowanych w rozbudowywanej Szkole Podstawowej
nr 10 przy ul. Górniczej,
czyli w tym samym rejonie
miasta.
A. Kuczmarska

Rozpoczął się remont strychu
O starej kamienicy przy ul. Sobieskiego 26 pisaliśmy
kilkakrotnie, bowiem o jej złym stanie technicznym informowali nas lokatorzy domu. Skarżyli się także na
brak remontu i daremne wnioski w tej sprawie do Administracji Budynków Komunalnych i do burmistrza
miasta. Mieszkańcy domagali się m.in. naprawy dachu
i remontu strychu, a także wymiany drzwi do jednego
z mieszkań. Wprawdzie drzwi, mimo obietnic administracji nie zostały wymienione, ale ostatnio rozpoczął
się remont podłogi na strychu.

WYBORY
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Wybraliśmy Bronisława Komorowskiego na prezydenta RP

Jak głosowali rumianie
Oto dokładne wyniki wyborów prezydenckich na terenie Rumi 4 lipca br.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna
Bronisław Komorowski		
59,41%
Jarosław Kaczyński		
40,59%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sienkiewicza
Bronisław Komorowski 		
69,56%
Jarosław Kaczyński 		
30,44%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 12
Hala Widowiskowo–Sportowa MOSiR
Bronisław Komorowski 		
66,02%
Jarosław Kaczyński 		
33,98%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
Powiatowy Zespół Placówek
Szkolno– Rewalidacyjno – Wychowawczych
ul. Sabata
Bronisław Komorowski		
69,54%
Jarosław Kaczyński		
30,46%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7
Gimnazjum nr 4, ul. Batorego
Bronisław Komorowski 		
62,48%
Jarosław Kaczyński 		
37,52%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 13
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Górnicza
Bronisław Komorowski 		
65,15%
Jarosław Kaczyński 		
34,85%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8
Gimnazjum nr 1, ul. Rodziewiczówny
Bronisław Komorowski 		
64,68%
Jarosław Kaczyński 		
35,32%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 14
„Janowiaczek” Przedszkole nr 6, ul. Pomorska
Bronisław Komorowski 		
70,78%
Jarosław Kaczyński 		
29,22%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Bronisław Komorowski 		
68,8%
Jarosław Kaczyński 		
31,2%
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10
„Iskierka” Niepubliczne Przedszkole
Bronisław Komorowski 		
67,38%
Jarosław Kaczyński 		
32,62%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 15
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna
Bronisław Komorowski 		
63,42%
Jarosław Kaczyński 		
36,58%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3
Szkoła Podstawowa nr 6, filia ul. Grunwaldzka
Bronisław Komorowski 		
61,35%
Jarosław Kaczyński 		
38,65%
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4
Gimnazjum nr 2, ul. Świętojańska
Bronisław Komorowski		
69,28%
Jarosław Kaczyński 		
30,72%
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (I LO),
ul. Starowiejska
Bronisław Komorowski 		
63,58%
Jarosław Kaczyński 		
36,42%

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11
Ekologiczna Szkoła Społeczna, ul. Kujawska
Bronisław Komorowski 64,51%
Jarosław Kaczyński 		
35,49%

Mimo obowiązku ogłaszania wyników wyborów,
w Rumi nie wszędzie można było się z nimi zapoznać

Niedostępne protokoły
W ustawie z 27 września 1990 r. o wyborze
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, w artykule 64 (Rozdział 8. Ustalenie wyników głosowania) czytamy: „Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja
wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania…”. Z tego
powodu w nocy z niedzieli na poniedziałek na
drzwiach lub w oknach
wszystkich lokali wyborczych wywieszane są protokoły danej Obwodowej
Komisji Wyborczej. Dzięki nim zainteresowani
wyborcy mogą zapoznać
się z wynikami głosowania w swoim albo w innych obwodach na terenie miasta.
Podczas pierwszej tury
wyborów prezydenckich w
Rumi nie było z tym żadnych
problemów, ale w drugiej turze, przeprowadzanej podczas wakacji, sprawdzenie
wyników okazało się utrudnione, a w niektórych wypadkach niemożliwe.

Zanim wyniki głosowania
w poszczególnych obwodach
trafiły na stronę internetową
Państwowej Komisji Wyborczej, chcieliśmy już w poniedziałek spisać je z protokołów
wywieszonych na siedzibach
obwodowych komisji. Niestety, w niektórych szkołach i
przedszkolach kartki z wynikami być może nawet zostały
wywieszone, ale nie można
było ich zobaczyć. W poniedziałek rano nie można było
się dostać do jednej z komisji
w Szkole Podstawowej nr 1
(w budynku głównym szkoły), z powodu ogrodzenia terenu. Zamknięte ogrodzenia
oddzielały też zainteresowanych od protokołów wywieszonych w SP nr 9 (II LO),
szkole ekologicznej i przedszkolu „Janowiaczek” w Janowie, gdzie w poniedziałek
popołudniu (przed godz.
17.00) zastaliśmy zamknięte
bramy i furtki.
Zamknięta na kłódkę
była tez furtka filii SP nr 6
przy ul. Grunwaldzkiej, chociaż z daleka było widać wywieszony w oknie protokół.
Szkoda, że nie umieszczono

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 16
Gimnazjum nr 2, ul. Świetojańska
Bronisław Komorowski 		
71,72%
Jarosław Kaczyński 		
28,28%

go na tablicy ogłoszeń tuż
przy ogrodzeniu.
W SP nr 10 i w SP nr
6 można było podejść pod
same drzwi, ale oprócz ogłoszeń szkolnych, nie było
na nich innych komunikatów (obeszliśmy obie szkoły ze wszystkich dostępnych
stron). Teren zespołu szkół
przy ul. Sabata w Zagórzu,
mający solidne ogrodzenie,
również był w poniedziałek
niedostępny.
Zapewne zamykanie terenów szkolnych w czasie wakacji jest konieczne, aby zabezpieczyć obiekty i urządzenia oraz ograniczyć dostęp
do szkół i przedszkoli. Być
może trzeba inaczej rozwiązać problem obowiązkowego ogłaszania wyników wyborów przez komisje, np. wywieszając zafoliowane protokoły na ogrodzeniu?
Mniejsza o informacje dla
lokalnej prasy, ale każdy wyborca ma prawo zapoznać się
z protokołami obwodowych
komisji wyborczych. Tym razem w wielu wypadkach było
to niemożliwe.
Anna Kuczmarska

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 17
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, ul. ks. L. Gierosa
Bronisław Komorowski 		
62,23%
Jarosław Kaczyński 		
37,77%

Na tle powiatu i województwa
Rumia:
Frekwencja
Bronisław Komorowski
Jarosław Kaczyński

62,3%
66,05%
33,95%

Reda:
Frekwencja
Bronisław Komorowski
Jarosław Kaczyński

Wejherowo:
Frekwencja
Bronisław Komorowski
Jarosław Kaczyński

58,90%
56,37%
43,63%

Powiat wejherowski:
Frekwencja
58,08%
Bronisław Komorowski 61,16%
Jarosław Kaczyński
38,84%

60,56%
67,48%
32,52%

Powiat pucki:
Frekwencja
Bronisław Komorowski
Jarosław Kaczyński

70,63%
66,66%
33,34%

Województwo pomorskie:
Frekwencja
58,67%
Bronisław Komorowski 64,72%
Jarosław Kaczyński
35,28%

Fot. W. Hintzke
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WYDARZENIA, IMPREZY

Gazeta Rumska, nr 12 (54), 8 lipca 2010

W Komisji Obwodowej nr 4 w Gimnazjum nr 2 znalazły się nawet cukierki dla
wyborców, a raczej dla towarzyszących im często dzieci. Tylko czy na pewno
można się częstować? – zastanawia się nieśmiała dziewczynka.

Członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w II Liceum Ogólnokształcącym cały czas mieli dużo pracy. Mieszkańcy osiedla Janowo licznie wzięli
udział w pierwszej i drugiej turze głosowania na Prezydenta RP.

Dzieci, nawet te najmłodsze lubią wrzucać głosy do
urny, a tata zawsze chętnie pomoże.

Podobnie było w innych komisjach, m.in. w Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczówny, gdzie głosowali
mieszkańcy śródmieścia Rumi. Zwłaszcza w niedzielne przedpołudnie był tam spory ruch.

W Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Sienkiewicza
głosowali m.in. bardzo młodzi ludzie…
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Dziękujemy członkom odwiedzanych przez nas komisji
za życzliwość. Tym bardziej, że w pierwszej turze wyborów w kilku komisjach spotkaliśmy się z bezpodstawną
według opinii PKW w Gdańsku odmową robienia zdjęć w
lokalu wyborczym. A. Kuczmarska i W. Hintzke

… pojawiały się tam także całe rodziny. W tej komisji prezydenta RP wybierali mieszkańcy Białej Rzeki, ale również śródmieścia Rumi.

Strój dobrany kolorystycznie do wystroju
lokalu wyborczego (zdjęcie z Gimnazjum nr 1).

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - AFRYKA

Gazeta Rumska, nr 12 (54), 8 lipca 2010

Na dachu Afryki
Mimo, że zwiedził wiele ciekawych miejsc, Afryka była najbardziej egzotyczną przygodą i największym wyzwaniem Ludwika Bacha. Podczas wyprawy do
Tanzanii i Zanzibaru, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi zdobył najwyższy szczyt Czarnego Lądu – Kilimandżaro.
- Podróże i poznawanie ciekawych miejsc zawsze były moją pasją, poczynając od wędrówek i wycieczek rowerowych po Kaszubach, przez samochodowe wyjazdy w Polskę po wyprawy zagraniczne – mówi
L. Bach, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi.
– Południowa część Afryki,
którą odwiedziłem w lutym
tego roku jest jednym z najciekawszych i najpiękniejszych miejsc, jakie widziałem. Głównym celem dwutygodniowej wycieczki było
wejście na Kilimandżaro.

Sześć dni marszu

Ta wyprawa dostarczyła
mieszkańcowi Rumi niezapomnianych wrażeń, i dała
satysfakcję, że mimo dojrzałego wieku, trudności i
wysokości udało się pokonać kilkudniową trasę na
szczyt.
- Co najmniej kilka osób
patrzyło na mnie ze zdziwieniem i niedowierzaniem,
ponieważ byłem najstarszym
uczestnikiem wyprawy –
opowiada Ludwik Bach. –
Jednak mimo skończonych
w tym roku 60 lat, radziłem
sobie nie gorzej, a często nawet lepiej niż moje młodsze
koleżanki i koledzy. Pomógł
mi z pewnością aktywny tryb
życia, zwłaszcza codzienna
jazda na rowerze. Bez przygotowania kondycyjnego nie
można wdrapać się tak wysoko. Sama droga nie jest trudna, bo nie ma tam elementów
wspinaczki, ale bywa ciężko
z powodu wysokości i zmian
temperatury.
Zawroty głowy, bóle żołądka i inne związane z
nim dolegliwości, a także
trudności z oddychaniem –
wszystko to powoduje niebezpieczna wysokość (zdarzają się nawet nagłe wypadki śmiertelne). Uczest-

nicy wycieczki wchodzili
na szczyt, a dokładnie na
wierzchołek Uhuru Peak
położny na wysokości 5895
m, przez 4 dni, a dwa schodzili. Spali w bazach, w
skromnych warunkach. O
kąpieli nie było co marzyć,
chyba że w lodowatym górskim potoku. W najwyższej
bazie Kibo Hut (4700 m)
nie można było nawet spać,
ale na takiej wysokości i
tak nikt by nie zasnął.

Śniegi Kilimandżaro

- Przez całą drogę przewodnicy zaglądali nam w
oczy i pytali, czy wszystko w porządku. Niektórzy
mieli problemy z oddychaniem, ja jedynie te żołądkowe. Dlatego niewiele jadłem
– wspomina L. Bach. – Tempo wchodzenia na górę było
bardzo wolne. Dlatego wykorzystywałem każdą możliwość oderwania się od
grupy i szybszego marszu.
Ostatni etap wędrówki pokonuje się częściowo nocą,
z latarkami, a gdy wstaje
świt z ciemności wyłaniają
się piękne widoki ośnieżonych gór i lodowców.
Śnieg i lód towarzyszyły
nam na tym odcinku drogi.
Było tak zimno, że napój,
który niosłem w plecaku,
zupełnie zamarzł i nie mogłem się napić.
Sam szczyt można podziwiać krótko, bo przebywanie na wysokości
prawie 6 tys. metrów jest
niebezpieczne. Zwykle jest
to kilkanaście minut, a w
przypadku rumianina pół
godziny, bo na wierzchołek
wszedł nieco szybciej niż
reszta grupy. Mógł chwilę
dłużej podziwiać cudowny
widok i robić zdjęcia.
- Gdy dotarłem na szczyt
pomyślałem „góra moja!” i
wysłałem do moich bliskich
sms tej treści. To najwyż-

sza góra, którą zdobyłem –
opowiada pan Ludwik.

Safari i Masajowie

Pobyt w Tanzanii i Kenii to nie tylko wyprawa na
Kilimandżaro. W rezerwacie Manyara podróżnicy mieli okazję zobaczyć egzotyczne zwierzęta. Jeszcze więcej było ich w rejonie słynnego krateru Ngorongoro.
Atrakcją była też zaplanowana w ostatnich dniach pobytu wycieczka na wyspę Zanzibar, gdzie był czas na plażę i kąpiel w oceanie, a nawet nurkowanie i podziwianie rafy. Po przelocie do Kenii było zwiedzanie Nairobi oraz domu pisarki Karen
Blixen, autorki „Pożegnania
z Afryką”.
- Zanim sami pożegnaliśmy się z egzotycznym kontynentem, byliśmy jeszcze w
wiosce Masajów, gdzie największe wrażenie zrobił na
mnie ich niesamowity śpiew.
To była kolejna atrakcja
niezapomnianej podróży –
mówi Ludwik Bach.
Dodajmy, że wcześniej
rumianin podróżował do
Syberii i Mongolii, kil-

kakrotnie był w Egipcie,
gdzie z zainteresowaniem
zwiedzał starożytne obiekty. Wyjeżdżał do Francji,
Włoch, Grecji i Turcji, a
także trzykrotnie do Ziemi
Świętej. Rowerem przemierzał Szwecję, podziwiał też
Wilno i Lwów.
AK.

W cyklu „Rumianie podróżują” co tydzień opowiadamy
o ciekawych wyprawach mieszkańców naszego miasta.
Chętnie też zaprezentujemy relacje i zdjęcia naszych
Czytelników z podróży, nie tylko wakacyjnych i niekoniecznie dalekich. Może podzielicie się Państwo wrażeniami i polecicie innym mieszkańcom Rumi miejsca w Polsce i za granicą które warto odwiedzić.
Można pisać na adres: redakcja@gazetarumska.pl
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OPINIE, SYGNAŁY, PORADY

Gazeta Rumska, nr 12 (54), 8 lipca 2010

Prezes i były przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Janowo” nie znają przepisów?

Bulwersujące wypowiedzi
Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Rumi członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” Andrzej Skucha odczytał oświadczenie, podpisane przez kilkunastu innych członków-właścicieli SM „Janowo”. Autorzy oświadczenia skarżą
się na łamanie prawa i traktowanie ich przez Zarząd SM jak intruzów i fałszerzy podpisów. W piśmie przytoczono konkretne zdarzenia, zwłaszcza podczas
tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, na którym dochodziło do bulwersujących sytuacji, niezgodnych z prawem zachowań członków
Zarządu i Rady Nadzorczej SM. Przede wszystkim bezprawnie odrzucono (nie
poddając pod głosowanie) 23 projekty uchwał, złożone zgodnie z prawem przez
członków SM „Janowo”. Obecni na sali prezes i radny Józef Chmielewski oraz
były przewodniczący Rady Nadzorczej radny Tadeusz Piątkowski wyrazili
oburzenie, że sprawy wewnętrzne spółdzielni trafiły pod obrady miejskiego
samorządu. Odpowiadali też na niektóre zarzuty.

TO NIEPRAWDA

Prezes Zarządu SM „Janowo” w Rumi Józef Chmielewski zaprezentował kolejną „porcję” nieprawdy.
Powołując się na demokrację,
na statutowe organy spółdzielni, stwierdził, że 10 czy
15 osób nie ma prawa wypowiadania się w imieniu
członków spółdzielni liczącej
ponad 4000 członków. I tu J.
Chmielewski bardzo się myli.
Obowiązująca ustawa o
spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. nr 125 z 2007
r. poz.873) w Art. 8.3.11. stanowi: „Członkowie mają
prawo zgłaszać projekty

uchwał i żądania (...), w
terminie do 15 dni przed
dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego
pierwszej części. Projekt
uchwały zgłaszanej przez
członków
spółdzielni
musi być poparty przez
co najmniej 10 członków”.
A zatem jak to jest ze znajomością ustawy Panie Prezesie?!
Na łamach „Gazety Rumskiej”
była informacja, że
członkowie SM „Janowo” złożyli w terminie 27 projektów
uchwał na Walne Zgromadzenie w dniach 13-16.04.2010r.
Zarząd Spółdzielni według

własnej arbitralnej decyzji
przyjął jedynie 4 z nich, odrzucając 23 pozostałe.
Podczas sesji Rady Miasta
p. Chmielewski stwierdził, że:
„…ich postulaty i wnioski na
WZ zostały odrzucone i to wielokrotnie”. To nieprawda!
Projekty uchwał złożone
przez 10 członków nie były poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu, nie mogły
więc być przez WZ odrzucone!
Projekty tych uchwał, zostały
jedynie omówione przez radcę
prawną spółdzielni, a takiego
trybu postępowania z projektami uchwał ustawa nie przewiduje.

Zarząd SM „Janowo” tworzy prawo dla siebie, na swój
własny użytek!
Warto przypomnieć, że
złożone przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” projekty uchwał dotyczyły wielu ważnych spraw
m.in.: wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,
wysokości diet dla członków
Rady Nadzorczej, tajnego
głosowania nad absolutorium
dla Zarządu, funduszu re-

PRAWNIK RADZI

Najem okazjonalny - sposób na uciążliwych lokatorów

Na początku tego roku, dokładnie 28 stycznia br. weszły w
życie przepisy wprowadzające umowę najmu okazjonalnego.
Dzięki temu rozwiązaniu wynajmujący będą mogli zwrócić się o
eksmisję uciążliwych lokatorów bez konieczności prowadzenia
długotrwałego postępowania sądowego, wskazywania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.
Umowę najmu okazjonalnego może zawrzeć osoba
fizyczna, która nie prowadzi
działalności gospodarczej w
zakresie wynajmowania lokali i umowa ta może być zawarta na okres nie dłuższy
niż 10 lat. Do umowy najmu
okazjonalnego dołącza się m.
in. oświadczenie najemcy w
formie aktu notarialnego,
w którym najemca poddaje
się egzekucji i zobowiązuje
się do opróżnienia i wydania
lokalu; wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać
w przypadku przymusowego
eksmitowania oraz oświadczenie właściciela lokalu
o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób
z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.
Umowę najmu okazjonalnego lokalu zawiera
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się w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, zaś
właściciel lokalu mieszkalnego (wynajmujący) w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu zgłasza fakt
zawarcia umowy właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego.
Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po
upływie czasu, na jaki była
zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu
wypowiedzenia tej umowy.
Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił
lokalu, właściciel doręcza
najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym
urzędowo poświadczonym
podpisem właściciela, które
zawiera m. in. wskazanie
terminu, nie krótszego niż
7 dni od dnia doręczenia żą-

dania najemcy. W tym czasie najemca i osoby z nim
zamieszkujące mają opuścić
lokal.
W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu,
właściciel składa do sądu
wniosek o nadanie klauzuli
wykonalności aktowi notarialnemu, zaś po otrzymaniu klauzuli wykonalności
składa stosowny wniosek
egzekucyjny do komornika.
Komornika nie obowiązują
wówczas przepisy o konieczności zapewnienia osobie
eksmitowanej lokalu tymczasowego (zastępczego) i
dokonuje on eksmisji do
lokalu wskazanego w chwili zawarcia umowy najmu
przez najemcę.
Podstawa
prawna:
art. 19a – 19e ustawy o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kc

Radca Prawny
Dariusz Budnik
z Kancelarii Prawnej
„Cyman i wspólnicy”
z siedzibą w Gdańsku
(ul. Świętojańska 47/48)
Tel.: (58) 736 60 99,
(58) 305 30 88,
www.lawagency.pl
Specjalizacja:
prawo gospodarcze
(w tym prawo handlowe
i prawo spółek), prawo
cywilne (w tym prawo
spadkowe, nieruchomości), prawo pracy, prawo
przewozowe i postępowanie egzekucyjne.

montowego, uporządkowania
ksiąg wieczystych w związku
z ustanawianiem odrębnej
własności lokali mieszkalnych, dostępu członków do
łamów „Naszych Spraw” i
wielu innych kwestii.

TO KOMPROMITACJA

Do kwestii diet dla członków Rady Nadzorczej SM
„Janowo” w Rumi odniósł się
Tadeusz Piątkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej
przez kilka kadencji. Stwierdził on, że ci członkowie, którzy obecnie kwestionują wysokość diet RN, spowodowali
wzrost diet, że to właśnie za
ich sprawą ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
obligatoryjnie określiła wysokość diet rad nadzorczych.
Po
tych
„wynurzeniach”
pana Piątkowskiego, można
było albo głośno się roześmiać albo gorzko zapłakać.
Ale płakać nie warto, trzeba
o tym pisać, aby członkowie
spółdzielni poznali prawdę.
I chociaż nikt nie lubi „paragrafów”, w tym wypadku
konieczne jest powołanie się
na przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nowelizacja z dnia 14 czerwca 2007 roku ( Dz.U. nr 125,
poz. 873).
A ustawa ta stanowi:
Art. 8.2.I „Członkowie innych niż zarząd organów
spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje
społeczne, z tym że statut może przewidywać
wynagrodzenie za udział
w posiedzeniach, które
jest wypłacane w formie
miesięcznego
ryczałtu
bez względu na ilość posiedzeń i nie może być
większe niż minimalne
wynagrodzenie za pracę,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę”.

Tyle ustawa. Gdzie zatem
p. Piątkowski dopatrzył się
obligatoryjnego narzucenia
przez przepisy ustawy wysokości diet dla członków
rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych?
Warto może wyjaśnić, co
oznacza słowo „obligatoryjny”.
Według Słownika Języka
Polskiego PWN Warszawa
1988: obligatoryjny - obowiązujący, powinny, należny, konieczny.
Wobec powyższych wypowiedzi Tadeusza Piątkowskiego nasuwa się pytanie
- jak to jest możliwe, że nie
zna on przepisów ustawy,
która dotyczyła Rady Nadzorczej w czasie, gdy był jej
przewodniczącym?
Według aktualnego statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” diety dla RN
wynoszą:
- przewodniczący - 80 % minimalnego wynagrodzenia za
pracę,
- członkowie prezydium RN w
tym przewodniczący komisji
RN - 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- członkowie RN, będący
członkami Komisji RN - 50%
min. wynagrodzenia za pracę,
- pozostali członkowie RN 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
Minimalne wynagrodzenia za pracę w 2010 r. wynosi
1 317 zł.
We wniosku złożonym na
Walne Zgromadzenie, nie
dopuszczonym na WZ członkowie spółdzielni postulowali
obniżenie wysokości diet: dla
przewodniczącego Rady Nadzorczej - 30 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę, dla
pozostałych członków RN i
członków komisji spoza RN 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Członkowie
SM „Janowo” w Rumi
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WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka RatowniczoGaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 58 621-86-11
lub 801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 58 679-65-00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo,
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel. 58 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-01

W Centrum Caritas im. św. Siostry Faustyny nie brakuje miłości i ciepła

Tu czas płynie tak szybko…
Zaciekawiona pięknym rękodziełem, które kupiła moja
znajoma na jednym z kiermaszów rumskiego Caritasu, postanowiłam odwiedzić ten ośrodek. Byłam zdumiona, gdy
dowiedziałam się, że prace wykonały osoby niepełnosprawne. Bardzo chciałam poznać tych artystów i zobaczyć, jak
pracują.
W Centrum im. Św.
Siostry Faustyny panuje domowa atmosfera. Czysty i przyjemny ośrodek,
uśmiechnięci instruktorzy
i uczestnicy. Ściany pracowni i korytarzy zdobią
ich prace. Jednym z ulubionych motywów artystów są
anioły. Odniosłam wrażenie, że to one opiekują się
tym miejscem.
W sali obok widać żywo
dyskutującą grupę starszych osób. Na korytarzach
krzątanina - to uczniowie
Gimnazjum nr 1 w Rumi
przygotowują przedstawienie dla uczestników zajęć i
personelu placówki. Dyrektor Marzena Pałubicka
ma dla mnie kilka minut,
bo zajęć i pilnych spraw nie
brakuje.

Człowiek nade wszystko

- Do ośrodka trafiłam
jako wolontariuszka w 1996
r., czyli w roku jego założenia – mówi pani dyrektor.
– Pracowałam w rumskiej
szkole specjalnej, a do Caritasu przychodziłam dwa,
trzy razy w tygodniu. Sześć
lat temu spotkał mnie zaszczyt i zostałam dyrektorką ośrodka, w którym zajmujemy się ludźmi w jesie-

ni życia oraz osobami niepełnosprawnymi.
Chcemy wyciągnąć ich z marazmu i samotności, aby mogli mówić nie tylko o chorobie. Ważne jest by móc być
razem, z drugim człowiekiem, cieszyć się godnym i
jak najpełniejszym życiem.
Przyświeca nam motto:
„Człowiek nade wszystko!”.
Uczestnicy uczą się tutaj
samodzielności
życiowej,
nabywają poczucia własnej
wartości. Osiągają to przez
sztukę.

Pomoc dla powodzian

W ośrodku działa Dom
Dziennego Pobytu dla osób
starszych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, w
których funkcjonuje osiem
pracowni: plastyczna, galanterii papierniczej, tkacka, wikliniarska, a także
przyrodniczo-gospodarcza,
kuchni dydaktycznej, krawiecka i teatralna. Ale to
nie wszystko, bo placówka stara się wychodzić na
zewnątrz, współpracuje ze
szkołami i samorządem, zaprasza ludzi dobrej woli do
pracy w charakterze wolontariuszy.
- To miejsce jest otwarte
dla wszystkich, którzy chcą

Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
58 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
58 572-70-00, 572-73-00
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
58 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
58 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
58 671-72-10
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 58-679-69-67

z nami współpracować –
mówi M. Pałubicka. - Staramy się reagować na palące
problemy, a takim jest obecnie pomoc dla powodzian.
Wspólnie ze szkołami i parafiami prowadziliśmy akcję pomocy powodzianom.
Do Caritas w Rumi dostarczano rzeczy dla powodzian,
a my przekazywaliśmy je
dalej. Z pomocą zgłaszają
się również rumscy biznesmeni.

Talent i umiejętności

Praca uczestników ma
służyć przede wszystkim
ich aktywizacji zawodowej. W pracowni wikliniarskiej wyplata się duże kosze na zamówienie, a jeden
kosz powstaje około 10 dni.
Środki uzyskane ze sprzedaży i z aukcji przeznaczane są na rehabilitację społeczną, na udział uczestników w życiu kulturalnym,
a także na inne potrzeby
ośrodka.
Małgorzata Laga, instruktorka w pracowni wikliniarskiej
przedstawia
mi swoich podopiecznych.
Mirek wyplata wielki kosz,
Marysia - kamieniczkę do
zawieszenia na ścianie.
Olga maluje inny koszyk, a
pan Maciej obszywa skórą
postać muzykanta z anielskiej orkiestry. Sprawności
manualnych i wyobraźni
można im wszystkim pozazdrościć. Wystarczy obejrzeć
prace, którymi ozdobiona
jest pracownia. Wiem, że
artyści odnoszą sukcesy nawet na ogólnopolskich konkursach plastycznych.
- Lubicie tu przychodzić?
– pytam uczestników i widzę, że wszyscy nieśmiało
kiwają głowami.
- Tutaj robimy coś ciekawego, mamy kolegów, a
nasza pani jest bardzo miła
– mówi Mirek.

Anioł, żółw i kanapki

Anioły, które są częstym motywem dekoracyjnym w
placówce, z pewnością opiekują się jej podopiecznymi.

Atmosfera pracy i skupienia panuje również w
pracowni tkackiej, prowadzonej przez Sewerynę Bombor, gdzie urzekły
mnie nowoczesne prace nie-

Dyrektor Marzenę Pałubicką udało się zatrzymać tylko na chwilę. 			
Fot. Sylwia Gil

widomego pana Mariusza i
kolejny anioł, tym razem
ludzkich rozmiarów, utkany przez panią Grażynę. W
pracowni galanterii papierniczej oglądam przedmioty
wybierane na aukcję.
- Szczerze mówiąc, z niektórymi rzeczami trudno
się rozstawać – wzdycha instruktorka, Natalia Walkowiak. Pracownia przyrodnicza, prowadzona przez
Mirellę Gaweł ma nieco
inne zadanie. Tutaj uczestnicy doskonalą sprawność
ruchową, rozwijają empatię i wrażliwość na piękno
świata i przyrody. Uczą się
odpowiedzialności, dbając o
ogródek, rybki i żółwia.
W pracowni plastycznej
i krawieckiej przygotowywane są rekwizyty do sztuk
teatralnych, wystawianych
zarówno przez pracownię
teatralną, jak i zaprzyjaźnione szkoły.
Na koniec mojej wędrówki po tym zaczarowanym
świecie przekonałam się, że
arcydziełem mogą być nawet kanapki, powstające w
tutejszej pracowni dydaktycznej - kuchni.

Wolontariusze
też się rozwijają

Na dole spotykam Sarę,
wolontariuszkę z Niemiec,
która przyjechała do Caritasu w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS).
- Spędziłam w Polsce
dziewięć miesięcy. Odwiedziłam kilka placówek Caritasu, ale najbardziej podoba mi się tutaj. To wszystko

jest tak świetnie zorganizowane! A te piękne rzeczy,
które oni robią! Wczoraj
zrobili mi wspaniałe pożegnanie, bo właśnie wracam
do domu. Po pobycie tutaj
wiem, co chciałabym robić
w życiu i jaki kierunek studiów wybiorę. Chciałabym
się zająć pracą socjalną –
mówi Sara.
Kontakt z placówką
zmienia i rozwija nie tylko uczestników. Pani Beata Chlewicka, opiekunka Szkolnego Koła Caritasu przy Gimnazjum nr 1
jest przekonana, że ta terapia nie działa tylko w jedną stronę.
– Czasami uczniowie,
którzy w domu nie zrobią
sobie sami nawet herbaty,
tutaj nakrywają do stołu,
pomagają przygotować posiłki, organizują akcje. To
jest także rehabilitacja społeczna dla młodzieży. Inspiruje ich do działania, dodaje odwagi i pomaga im w
dalszym życiu.
Wychodzę pełna wrażeń,
gdy w ostatniej chwili podchodzi do mnie Mirek.
- Chciałem pani coś jeszcze powiedzieć. W domu
czas płynie tak wolno, a tutaj szybko.
Myślę, że podopieczni Centrum św. Faustyny
otrzymują w nim miłość i
akceptację.
Sylwia Gil

Fotoreportaż z Warsztatów
Terapii Zajęciowej Caritas
zamieszczamy na sąsiedniej
str. 12.
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Każdego dnia w Centrum Świętej Siostry Faustyny Caritas w Rumi
prowadzone są różnorodne
zajęcia. Na naszych zdjęciach widać, że uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej zajmują się pracami
plastycznymi (m.in. wikliniarstwem) przygotowywaniem posiłków, przedstawieniami teatralnymi itp.
Z osobami niepełnosprawnymi, obok instruktorów
WTZ, pracują również wolontariusze.
Latem w ośrodku jest
mniej zajęć, ponieważ zarówno pracownicy jak i ich
podopieczni mają miesięczną przerwę urlopową.
Fot. Sylwia Gil
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Rumscy plastycy (2)

Miejsca znane i nieznane
Marianowi Włodzimierzowi Traczowi,
który od kilkunastu lat z zapałem maluje,
rysuje, fotografuje, marzy się integracja
środowiska. Chce, aby rumscy plastycy
amatorzy mogli tworzyć wspólnie, choćby
na plenerach malarskich. Dlatego z pomocą kilku osób założył stowarzyszenie,
którego jest prezesem. Jest więc okazja do
spotkań, wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji.
Zawsze lubiłem zajęcia
plastyczne, od dziecka rysowałem, malowałem, a także
wycinałem z papieru samoloty – wspomina Marian
W. Tracz. - M.in. dzięki
mojej ciotce, byłem wrażliwy na piękno przyrody.
Podczas spacerów po okolicach Częstochowy, gdzie
się urodziłem zwracała mi
uwagę na uroki krajobrazu, poszczególnych miejsc,
a nawet roślin czy owadów.
Jako młody chłopak chciałem studiować architekturę, dużo rysowałem, a moje
prace były dobrze oceniane.
Ostatecznie jednak wybrałem inny kierunek i skończyłem Wydział Elektryczny na Politechnice Gdańskiej. Malowałem od czasu do czasu, m.in. okolicznościowe dekoracje w szkole w Gościcinie, gdzie byłem
nauczycielem. Dopiero kiedy z powodu choroby 12 lat
temu znalazłem się na rencie, wróciłem na dobre do
pasji z młodości.
Z dziecinnych lat pochodzi m.in. urokliwy obraz,
zdobiący jedną ze ścian w
mieszkaniu pana Mariana. Narysowany ołówkiem
czarnobiały dworek powstał, gdy nasz rozmówca
miał 12 lat. Z zapałem jeździł po okolicy Częstochowy na rowerze, rysując napotkane ciekawe miejsca.
Obok można zobaczyć inne

prace, wykonane przy pomocy różnych technik, często mieszanych. Tematyka
obrazów to przede wszystkim pejzaże i różne obiekty,
zarówno w Rumi i na Pomorzu, jak i w Polsce oraz
za granicą. Pasją Mariana
Tracza są również podróże,
więc inspiracji artyście nie
brakuje.
- Mogę powiedzieć, że objechałem prawie cały świat,
oboje z żoną bardzo lubimy
wyjazdy, z których przywozimy mnóstwo zdjęć – dodaje M. W. Tracz. – Bardzo
lubię fotografować, nie tylko
podczas podróży. Miałem
m.in. wystawę fotograficzną
„Rumia moje miasto – Janowo moje osiedle”.
Pan Marian, który jest
mieszkańcem spółdzielczego osiedla w Rumi Janowie,
był autorem kilku indywidualnych wystaw w Rumi,
w Domu Kultury SM „Janowo”. Ma jednak żal, że w
tej placówce nie znalazło się
odpowiednie miejsce na siedzibę dla stowarzyszenia,
które założył. Stowarzyszenie Plastyków Amatorów
w rejestracji to nowe „dzieło” Mariana Włodzimierza
Tracza, któremu marzy się
integracja ludzi, mających
podobne zainteresowania,
wymiana doświadczeń, wzajemne inspirowanie się, ale
też wyjazdy w plener, wystawy i spotkania.

- Spotkania i plenery już
się odbywają, finansowo
wsparła nas spółdzielnia,
sami zbieramy też pieniądze na działalność, m.in.
sprzedając nasze prace na
festynie – wyjaśnia prezes
stowarzyszenia. – Zależy mi
na integracji środowiska,
chodzi też o to, aby zachęcić innych do malowania,
rysowania, do spróbowania
swych sił w tej dziedzinie.
Jest wiele osób, które coś
tworzą, ale nie mają odwagi
wyjść z domu, pokazać swoje prace, ale też doskonalić
swoje umiejętności, ucząc
się od innych. To wszystko
jest możliwe w ramach działalności stowarzyszenia, do
którego zapraszam wszystkich chętnych.
AK.
Poniżej prezentujemy
dwie prace M. W. Tracza. Tym razem są to
znane miejsca - Gdańsk
i Rumia.

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów (w rejestracji) zaprasza chętnych, nie tylko z Rumi,
do wspólnego malowania różnymi technikami,
wspólnych wyjazdów w
plenery i innych form
kultury
plastycznej.
Kontakt telefoniczny: 58
732-28-81 lub 732-77-31.

Letni Festiwal Organowy

Znakomici muzycy,
świetny instrument
Letni Festiwal Organowy w Rumi ma już swoją
kilkunastoletnią tradycję i stałe grono słuchaczy.
Magnesem przyciągającym melomanów są osobowości artystyczne znanych organistów-wirtuozów
(laureatów konkursów, występujących na festiwalach w Polsce i całym Świecie) ale przede wszystkim znakomity instrument.
- Organy w kościele Najświetszej Marii Panny Wspomożenia Wiernychw Rumi to ponad 50 głosów, ok. 4000
piszczałek, 4 klawiatury ręczne i klawiatura nożna, a
nade wszystko świetne brzmienie organów koncertowych
firmy „Kamińscy”, daje możliwość oderwania się od codzienności i miejskiego zgiełku i kontemplowania muzyki wielkich mistrzów – mówi Karol Hilla z Gdyni, muzyk
i organizator koncertów.
Po niektórych spotkaniach będzie również możliwość,
znaleźć się we wnętrzu tego wielkiego instrumentu i poznać sekret jego brzmienia i zasadę działania.
Pierwszy koncert odbył się 7 lipca – na organach zagrał wówczas znakomity muzyk Matteo Imbruno. Oto program następnych letnich spotkań z muzyką organową:
14.07. - Stanislav Šurin (Słowacja) - organy
21.07. - Aleksander Przeradowski (Polska) - organy
28.07. - Witold Zalewski (Polska) - organy
04.08. - Hanna Dys (Polska) - organy
11.08. - Aida Stępniak (Polska) – organy,
Agnieszka Papierska (Polska) – skrzypce
18.08. - Małgorzata Łyczakowska (Polska) – organy,
Karol Mróz (Polska) – organy
Organizatorzy: Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”, Miejski Dom Kultury w Rumi, Urząd Miasta Rumia,
Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych
Koncerty Letniego Festiwalu Organowego w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi odbywają się zawsze w środy o godz. 19.00. Wstęp wolny!

NASZE CYKLE

W tym niedawno rozpoczętym cyklu przedstawiamy sylwetki rumskich artystów plastyków, zarówno zajmujących się sztuką zawodowo, jak i twórców- amatorów (pierwszym odcinku pisaliśmy o Krzysztofie Włodkowskim). Kolejne artykuły na ten temat można również znaleźć na naszej stronie internetowej: www.gazetarumska.pl

REKLAMA
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Propozycje dla dzieci i młodzieży

W CO SIĘ BAWIĆ
LATEM W MIEŚCIE

Dwa turnusy półkolonii

W parafii nikt się nie nudzi

Prezentujemy kolejne propozycje
spędzania wolnego czasu dla młodych
ludzi, którzy spędzają wakacje w mieście.

Oto propozycje na
najbliższe dni:
Turniej koszykówki

14 lipca o godzinie
18.00 na boisku „Orlik
2012” przy ulicy Stoczniowców w Rumi Janowie
odbędzie się turniej Streetball, na który zaprasza
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji.

Wizyta na obozie
harcerskim

W piątek 9 lipca Miejski Dom Kultury w Rumi
organizuje wycieczkę do
bazy harcerskiej w Potęgowie. Będzie można zobaczyć, jak wypoczywają
latem nad jeziorem nie
tylko rumscy harcerze, a
jeśli dopisze pogoda, wykapać się na strzeżonym
kąpielisku.
Zbiórka przed MDK przy
ul. Mickiewicza o godz.
9.00. Zapisy w domu kultury pod nr tel: 58 671-07-37.

Rowerem nad zatokę

10 lipca Miejski Dom
Kultury zaprasza na całodniową wycieczkę rowerową przez Brzezino,
Osłonino, Bekę i Ujście
Zagórzanki.
Zbiórka
o godzinie 10.00 przy
MDK (Dworek pod Lipami, ul. Mickiewicza 19).

Seans w kinie

13 lipca Dom Kultury
SM w Janowie organizuje wyjazd do Multikina
w Gdyni, połączony ze
zwiedzaniem Trójmiasta.
Szczegóły w DK SM „Janowo” przy ul. Pomorskiej 11,
pod nr tel.: 58 671-82-93.

Autokarem na Kaszuby

15 lipca odbędzie się,
organizowana przez DK
SM „Janowo”, autokarowa wycieczka do Bytowa
i Wieżycy. W programie
między innymi: zwiedzanie zamku krzyżackiego
i przejażdżka wozami
drabiniastymi. Zbiórka o
godzinie 8.30 przy DK Janowo, tam również trzeba
się wcześniej zapisać na
wycieczkę.

Z „Samą Ramą” przez las

W sobotę 17 lipca Klub
Turystyki
Rowerowej
„Sama Rama” organizuje
wycieczkę do Wejherowo.
Po drodze miłośnicy jednośladów zobaczą Zbychowo,
Wyspowo i Młynki. Droga
wiedzie przez malownicze
tereny, lasy i wzgórza. Na
pewno warto wybrać się
na taką wyprawę.
Zbiórka na parkingu przy SP 9 (ul. Stoczniowców) o godz. 9.30
Już za tydzień zaprezentujemy kolejne atrakcje! AP.

REKLAMA

Tani-Fotograf.pl
Fotografia okazjonalna:
zdjęcia ślubne, weselne, urodzinowe,
chrzciny, przyjęcia, bankiety...

Fotografia reklamowa:
zdjęcia przedmiotów, paczek, towarów,
maszyn, sukien, fryzur, paznokci, itp.

502 178 344
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W parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych dobiegła końca pierwsza tura letnich półkolonii dla
dzieci. Drugi turnus, trwający również pięć dni, zaczął się
5 lipca. Na każdym turnusie odpoczywa i bawi się około 50
dzieci.
Za niewielką opłatą (90
zł – opieka, wyżywienie,
przejazdy, atrakcje) najmłodsi mogą wesoło spędzić
ten czas w towarzystwie
rówieśników,
odwiedzać
wiele ciekawych miejsc i
przeżywać wspaniałe przygody. Zawsze pierwszego
dnia cała grupa zostaje na
miejscu, gdzie organizowane są ciekawe zabawy
integracyjne i sportowe na
świeżym powietrzu. Drugi
i trzeci dzień to wyjazdy
do kina, Parku NaukowoTechnologicznego w Gdyni i
sopockiego aquaparku. Kolejny dzień jest zazwyczaj
najbardziej emocjonujący,

ponieważ dzieci mają okazję odwiedzić Rancho na
Dębogórzu, aby pojeździć
quadem, jeździć konno, a
także poskakać na trampolinie. Ostatni dzień, spędzany w Oratorium, to czas
na podsumowania. Żeby
nikomu nie było żal się
rozstawać, organizowany
jest wielki konkurs ciast,
na który każdy uczestnik
przynosi własny wypiek, a
specjalne jury wybiera najlepszy. Na koniec dnia każde dziecko dostaje dyplom
za uczestnictwo w półkoloniach oraz jedno z ciast.
Półkolonie
parafialne
to wspaniały sposób na

spędzenie czasu. Dzieci mają zapewnioną rozrywkę, wyżywienie i troskliwą opiekę, która nie
pozwoli im się nudzić.
- Wolontariuszem oratorium jestem już ponad dwa
lata. Znalazłam się tam
przypadkowo,
zachęcona
przez kierownika tej placówki podczas przygotowań
do bierzmowania – opowiada Agata Wiśniewska,
wychowawczyni półkolonii.
- Tu poznałam wspaniałych
przyjaciół, a także dostałam szansę pracy z dziećmi.
Dzięki temu wiem, co chcę
w życiu robić. Świadomość,
że mogę pomóc dzieciakom

w trudnych sytuacjach rodzinnych oraz ich uśmiech
daje mi dużo sił i satysfakcję, a także jest podziękowaniem za zabawę, naukę i
modlitwę z nimi. Wiele dzieci jest na półkoloniach po
raz drugi lub trzeci. Przychodzą, bo podoba im się
przyjazna atmosfera, moc
wrażeń, których dostarczają codzienne wyjazdy,
zabawy i spotkania z pełnymi zapału i energii animatorami oraz rówieśnikami.
- Dzieciakom najbardziej
podobają się quady i trampolina, może dlatego, że
większość z nich nie miałaby okazji bawić się w ten
sposób. Cieszę się, że możemy sprawiać im radość. To
motywuje do dalszej pracy
i wysiłku – mówi inna animatorka.
Tekst i zdjęcia
Anna Partyka
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Biegi na orientację. Puchar Wawelu

Nasza młodzież
nie zawiodła
W wakacyjnym nastroju, ale pełni energii zawodnicy UKS „Siódemka” Rumia udali się
do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, aby wziąć
udział w XXIX Pucharze Wawelu w biegu na
orientację.
Po trzydniowych zmaganiach na bardzo trudnym
terenie w łącznej klasyfikacji zdobyliśmy trzy medale.
Pierwszego dnia rozegrany został bieg klasyczny. Po długiej podróży bardzo dobre spisał się Łukasz
Wiśniewski, wygrywając
bieg w kat. M-14A, a Sebastian Socik w tej kategorii
zajął 4 miejsce. Ponadto w
kat. M-12 Mateusz Socik
ukończył bieg na 2 pozycji,
a Angelika Zamojska (K16) została sklasyfikowana
na 3 pozycji, a tuż za nią na
4 miejscu zameldowała się
Justyna Kuźba.
W kolejnym dniu zmagań areną był Jaroszowiec.
Ponownie rozegrano bieg
klasyczny. W tym dniu nasi
zawodnicy odnieśli kolejne sukcesy. Bardzo dobry
występ zanotowała Ewelina Zamojska (K18A) – 2
miejsce, Sebastian Socik (M-14A) – 2 miejsce
oraz Marcin Piechowski (M-16A) i Michalina
Kantecka (K-16A) zajęli 3
miejsca, natomiast 6 miejsca zajęli Paweł Zamojski
(M-16A) oraz nasz trener
Benedykt Król (M-55).
Łącznie po dwóch biegach Sebastian Socik był
sklasyfikowany na 2 miej-

Samorządowcy pod siatką

Rumianie najlepsi

scu, Michalina Kantecka i
Łukasz Wiśniewski na 4 pozycji To była zapowiedź walki i niespodzianek do końca.
Trzeciego dnia (okolice
Rabsztyna) odbył się start
handicapowy. Zawodnicy
wyruszali na trasę ze stratą
jaką mieli po dwóch dniach.
Rewelacyjnie pobiegła Angelika Zamojska uzyskując
najlepszy czas, co w ogólnej
klasyfikacji dało jej 2 lokatę oraz Paweł Lipieński,
który awansował z 6 miejsca na najwyższe podium.
Łukasz Wiśniewski nadrobił stratę z drugiego biegu,
co również dało mu 1 miejsce w łącznej klasyfikacji.
Na tegorocznym Pucharze Wawelu zawodnicy
„Siódemki”, mimo trudnego terenu, dużych przewyższeń i poszukiwań punktów
kontrolnych wśród skał i jaskiń, spisali się bardzo dobrze. Po wynikach widać,
że żadne tereny nam nie
straszne.
Dodatkowo
rozegrane
zostały Akademickie Mistrzostwa Polski w biegu
sprinterskim, w których
wystartowali
zawodnicy
naszego klubu. Zdobyliśmy
2 medale.
Do lat 16 w kat. KJ złoto
zdobyła Michalina Kantecka, natomiast brąz Angelika Zamojska.
Teraz zawodnicy, którzy zakwalifikowali się na
Ogólnopolską
Olimpiadę
Młodzieży będą się przygotowywać do ich najważniejszego startu w sezonie.
Trzymamy kciuki!
B.N.

Po raz pierwszy zorganizowano w Rumi Mistrzostwa Małego Trójmiasta Kaszubskiego w
piłce siatkowej samorządowców. Turniej został
zorganizowany w hali
MOSiR, w ramach obchodów 10-lecia MTK. Pod
siatką zmierzyli się samorządowcy Rumi, Redy i
Wejherowa. Miło nam poinformować, że drużyna z
Rumi, w składzie: Witold
Reclaf, Ryszard Grychtoł, Jan Domański, Kazimierz Duraj, Tadeusz
Piątkowski i Andrzej
Januszewski, była najlepszą drużyna turnieju.
Rumianie
pokonali
Redę 2:0. Takim samym
wynikiem zakończyli także mecz z samorządowcami Wejherowa. W sumie
zdobyli 4 pkt (Reda 3 pkt,
Wejherowo 2 pkt) i wygrali turniej. Gratulujemy.
Fot. materiały MOSiR.

Ogłoszenia
drobne

Sprzedam Opla Omegę 2,5
DTI (150 km) kombi 2001 r.
Model 2002 cena 18 000,00
tys.
do negocjacji tel.:
508-309-507, 509-929-395
***
Sprzedam nowy plecak ze
stelażem za 85 zł. Telefon:
58-771-34-33 (po godzinie
20:00).
***
Sprzedam mieszkanie 47,6
m2, IV piętro, w Rumi
Janowie lub zamienię na
mieszkanie do 36 m2
tel.: 58 671-80-06.
***
Zaopiekuje się starszą osoba lub dzieckiem na terenie
Rumi kontakt 662 00 65 79.
***
Sprzedam rower górski
marki nevada, bez większych usterek. Cena: 150 zł
***
Kupię strój kaszubski.
Tel.: 665-822-238.
***
Wynajmę
umeblowane
mieszkanie w Rumi, po
remoncie w Rumi. Oddzielne wejście, 2 przedpokoje,
kuchnia, łazienka, duży
pokój, 2 słoneczne tarasy.
Opłata czynszowa 800 zł +
opłaty licznikowe. Kaucja
1200 zł. Tel.: 58 671 02 54

Bezpłatne
ogłoszenia
Indywidualne
(nie
dotyczy firm i zakładów
usługowych) ogłoszenia drobne w „Gazecie
Rumskiej” są bezpłatne. Można je przekazać
telefonicznie.
Wystarczy zadwonić
pod nr tel.: 58 710-9611 od poniedziałku do
piątku w godz. 10.0016.00.
Można też wysłać
treść ogłoszenia pocztą
elektroniczną na adres
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl

LETNIA SZKÓŁKA PŁYWANIA

Angelika Zamojska (pierwsza z lewej) na podium.

Gdy tylko skończą się
prace konserwacyjne na
basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
będzie tam prowadzona
nauka pływania dla dzieci. Zajęcia Letniej Szkółki
Pływania rozpoczną się 19
lipca i będą prowadzone
dla dzieci w wieku od 6
do 10 lat, nie umiejących
pływać (na torze płytkim
90 cm) oraz umiejących
pływać w stopniu podstawowym (na torach głębokich).

Nauka odbywać się będzie codziennie, od poniedziałku do piątku w trzech
dwutygodniowych okresach
(do wyboru):
I – od 19 lipca do 30 lipca
II – od 2 sierpnia do 13
sierpnia
III – od 16 sierpnia do 27
sierpnia
Każdy okres szkolenia
będzie zakończony sprawdzianem umiejętności: dla
dzieci początkujących przepłynięcie 25m (jedna długość basenu), dla dzieci za-

awansowanych 50m (dwie
długości basenu) na czas.
Nauka jest bezpłatna, natomiast należy opłacić wstęp
na pływalnię (2 zł).

Zapisy

Dziecko można zgłosić
drogą e-mailową na adres:
plywalnia@mosir.rumia.pl
W temacie trzeba podać hasło SZKÓŁKA LETNIA, a w treści następujące dane: imię i nazwisko
dziecka, wiek, grupa początkująca czy zaawansowana, turnus (I do III),

godzina rozpoczęcia zajęć
(8.00, 8.45, 9.30, 10.15,
11.00, 11.45).
Ze względu na trwającą
do 18 lipca przerwę techniczną na pływalni i ograniczoną obsadę personelu
zgłoszenia
telefoniczne
mogą być utrudnione. Od
19 lipca kontakt telefoniczny będzie łatwiejszy. Przed
rozpoczęciem
„turnusu”
rodzice lub opiekunowie
prawni muszą podpisać
deklarację zgody na udział
dziecka w szkółce.
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Rumia dawniej i dziś

Patron wsi przeniesiony
ZAPRASZAMY
DO BIURA PODRÓŻY
W GALERII RUMIA

NAGRAMY CI NIEZAPOMNIANE WAKACJE !!!
SUPER LASTY !!!
RABATY NAWET DO 50 %
GWARANTUJĄ
BARBARA MICHEWICZ I IZABELA LORENC

W centrum dawnej
Rumi stała kapliczka
patrona wsi świętego Jana Nepomucena.
Figurka stała na końcu obecnego skwerku
(obecnie Plac Wolności), po lewej stronie
dzisiejszej
ul.
Kościelnej, mniej więcej
między szkołą nr 1 a
przedszkolem nr 2. Zachowały się stare pocztówki z jej wizerunkiem oraz jedno stare
przedwojenne zdjęcie.
Kaplicę z figurą Św.
Jana zbudowano w XVIII
wieku, ale po wojnie rozebrano ją z powodu przebudowy i poszerzania ulicy
Kościelnej.
Od 1990 roku zabytkową kapliczkę można
oglądać na placu przed
kościołem
Podniesienia
Krzyża Świętego. Mimo

głosów miłośników historii, aby przenieść ją w
dawne miejsce na ulice
Starej Rumi, święty Jan
nadal stoi na kościelnym
dziedzińcu. Najważniejsze jednak, że pozostał w
Starej Rumi.
AK.
Stare zdjęcie i pocztówka, której fragment
prezentujemy obok pochodzi z archiwum R.
Hinca.
Na kolorowym zdjęciu widać miejsce gdzie
stała kapliczka z figurą
św. Jana Nepomucena mniej więcej tam gdzie
stoi samochód (pierwszy od lewej).
Na drugim zdjęciu:
dawna kapliczka w nowej oprawie, stojąca
obecnie przed kościołem przy ul. Kościelnej.
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